Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Comissão Executiva do Vestibular – CEV
Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para Provimento de Cargos
Efetivos, com Lotação na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos – FUNCEME, e formação de Cadastro de Reserva
Edital Nº 01/2018 – FUNCEME/SEPLAG, 09 de abril de 2018

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
ANALISTA DE SUPORTE À PESQUISA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DATA DA APLICAÇÃO: 5 DE AGOSTO DE 2018
DURAÇÃO: 4 HORAS
INÍCIO: 9 horas TÉRMINO: 13 horas
Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________
Após receber a sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

A boa vontade opera milagre.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Informática – 10 questões;
 Conhecimentos Específicos – 30 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 1,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
informação também se encontra
no rodapé de cada página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!
 SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NESTA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

LEIA COM ATENÇÃO!
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA CARGOS EFETIVOS COM LOTAÇÃO NA FUNCEME
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2018

1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 50 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas
que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu
nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa do
caderno de prova;
b. marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito
(item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das
respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão,
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá
por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da FUNCEME o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo
menos uma das condições seguintes:
a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b. não assinar a folha de respostas;
c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a
exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 14 horas do dia 06 de agosto de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir das 17 horas do dia 13 de agosto de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público de Provas e Títulos da
FUNCEME.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos
corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos
(excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta),
lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de
cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão
estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha
de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser
retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de
acordo com o inciso VII do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em
ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no
aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da FUNCEME, de acordo com o inciso
IX do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
COLUNA DE JUAN ARIAS (19/06/2018)
A outra Copa que o Brasil precisa ganhar
Para devolver aos brasileiros a paixão por sua
identidade, também temos de ganhar a
Copa da confiança
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Sou dos que querem que o Brasil ganhe a
Copa outra vez. Tenho certeza de que a
maioria espera o mesmo, já que o que falta
hoje a este país são motivos de alegria. (...)
Mas gostaria que os brasileiros conquistassem
também outra copa, a da tolerância, a de se
sentirem orgulhosos de ter nascido aqui.
Desejo essa vitória social para que
aqueles 60 milhões de brasileiros, na maioria
jovens, que, de acordo com a última pesquisa
do Datafolha, gostariam de deixar o país por
falta de oportunidades, possam alcançar seus
sonhos aqui sem necessidade de fugir. Sair
livremente do próprio país, neste mundo de
globalização, para enriquecer-se com novas
experiências, é algo que não pode deixar de
fascinar jovens brasileiros. Mas querer ir
embora porque não encontram o indispensável
necessário para se realizar aqui é um crime
que deveria envergonhar aqueles que os
governam. Ninguém abandona suas raízes
sem dor.
Para devolver aos brasileiros a paixão por
sua identidade, também temos de ganhar a
Copa da confiança, aceitar as diferenças que
nos dividem, porque seria utopia pretender
que todos podemos pensar a vida da mesma
forma. Cada um cresce com suas ideias e sua
visão do mundo. Se todos pensássemos e
amássemos igual, o mundo seria de uma
monotonia avassaladora.
(...)
Para o Brasil, país que adotei como meu
com todos os seus defeitos e virtudes, desejo
neste momento não só que ganhe a Copa do
Mundo para que milhões possam viver um
sopro de felicidade, mas também que essa
vitória seja a antecipação de outra felicidade
maior: a de voltar a ser um país com mais
pessoas se respeitando do que se odiando. O
Brasil só voltará a ser um país reconciliado
consigo mesmo quando for capaz de recuperar
a Copa de sua riqueza humana, aquela que os
brasileiros aprenderam a levar sempre na
mala pelo mundo afora. Aquele patrimônio da
alma que fazia um amigo europeu dizer,
sempre que encontrava um estrangeiro que o
fascinava, “deve ser brasileiro”.
Meu desejo é que este volte a ser um
país que, em um momento em que o mundo
se vê tentado a erguer novos muros, desperte
inveja por sua capacidade de integração, por
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sua arte em saber dialogar e agregar. Foi essa
capacidade dos brasileiros de saber enriquecer
tudo através da mistura que minha esposa,
Roseana, brasileira, me explicou ao pousar
aqui. Aprendi que, ao contrário da Espanha,
onde as coisas se comem separadas, no Brasil
é tudo misturado no mesmo prato. O Brasil é
antigo e moderno porque é um amálgama de
mil riquezas diferentes, físicas e espirituais,
que dão forma e sabor a um novo conceito de
humanidade. Tentar dividi-lo injetando os
demônios do ódio de uns contra os outros é
renegar tudo de melhor e mais cobiçado que
possui.
Que 2018 seja lembrado como o ano em
que o Brasil venceu duas copas juntas: uma
nos estádios, na Rússia; e outra em outubro,
aqui, nas urnas, quando decidirá o seu destino
político, fonte hoje de insatisfação e, ao
mesmo tempo, de esperança, uma palavra
desprezada em nossos dias, quando se
esquece que é o motor da existência. Por mais
rico que seja um povo, sem esperança de algo
melhor para todos, e não só para um punhado
de privilegiados, restariam apenas o vazio e o
medo. Restaria aquela porta* desesperadora e
fria do inferno da Divina Comédia de Dante.
Por que não apostar na porta que nos
conduzirá a uma nova era, em que poderemos
viver juntos vitórias e derrotas, sem medo de
nos olharmos nos olhos outra vez?
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/
2018/06/19/opinion/1524576905_686832.html.
Acesso em 21/06/2018. Adaptação.

*Referência à porta do inferno, onde Dante Alighieri,
na Divina Comédia, escreveu: “Deixai toda esperança,
vós que entrais”.

01. O texto em análise tem claramente um
propósito comunicativo de apresentar
A)

um comentário opinativo, alheio a circunstâncias
da esfera pessoal e privada do autor, sobre um
problema do país.

B)

um ponto de vista sobre a defesa de um
problema social e político para o qual o autor
não vê solução.

C)

um desabafo, uma confissão pessoal do autor,
marcado pelo uso reiterado da primeira pessoa,
acerca de suas percepções negativas do país.

D)

a opinião do autor a respeito de um problema do
país e a exposição do seu desejo como uma
possível solução.
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02. A “outra Copa” a que o colunista se refere logo
no título caracteriza-se por
A)

ocorrer na Rússia.

B)

representar uma conquista coletiva do país.

C)

acontecer em data e local não especificados.

D)

equivaler à Copa do Mundo.

06. Assinale a opção em que o verbo destacado
nas frases retiradas do texto e o sentido expresso
pelo tempo e modo verbal empregados estão
corretamente identificados.
A)

“... que o Brasil ganhe a Copa outra vez” (linhas
1-2) = ordem

B)

“Que 2018 seja lembrado como o ano em que o
Brasil venceu duas copas juntas...” (linhas 6667) = exortação

03.

A respeito da expressão “olharmos nos olhos”
(linha 82), é correto afirmar que ela sugere

C)

“Desejo essa vitória social ...” (linha 8) =
possibilidade

A)

confiança.

D)

“... que essa vitória seja a antecipação de outra
felicidade maior...” (linhas 36-38) = certeza

B)

conquista.

C)

autocrítica.

D)

repreensão.

04.

O autor emprega no texto as duas construções
a seguir:
I.

“...todos podemos pensar a vida da mesma
forma” (linhas 27-28)

II.

“Se todos pensássemos e amássemos
igual...” (linhas 29-30)

No tocante à concordância verbal, é correto afirmar
que essas flexões verbais

07.

Observe as seguintes frases retiradas do texto:

I.

“...já que o que falta hoje a este país são
motivos de alegria” (linhas 3-4)

II.

“O Brasil só voltará a ser um país
reconciliado consigo mesmo...” (linhas 3941)

III.

“... encontrava um estrangeiro que o
fascinava...” (linhas 46-47)

Considerando a classificação morfológica dos termos
destacados, respectivamente, assinale a opção
correta.
A)

artigo – artigo – pronome demonstrativo

revelam uma concordância ideológica de
número.

B)

artigo – pronome pessoal – pronome
demonstrativo

B) apresentam nitidamente um caso de silepse de
gênero.

C)

pronome pessoal – pronome demonstrativo –
artigo

C) indicam que o autor quer reforçar sua inclusão na
ideia retratada pelo verbo.

D)

pronome demonstrativo – artigo – pronome
pessoal

A)

D) indicam silepse de pessoa, na frase I, e de
número, na frase II.

08.
A)

“Tenho certeza de que a maioria espera o
mesmo…” (linhas 2-3)

B)

“… deveria envergonhar aqueles que os
governam” (linhas 20-21)

C)

“… um país com mais pessoas se respeitando do
que se odiando” (linhas 38-39)

D)

“Meu desejo é que este volte a ser um país…”
(linhas 48-49)

05.

Considerando as expressões conectivas
destacadas no fragmento “...desejo neste momento
não só que ganhe a Copa do Mundo para que
milhões possam viver um sopro de felicidade, mas
também que essa vitória seja a antecipação de
outra felicidade maior...” (linhas 33-38), é correto
afirmar que
A)

apresentam valor semântico de adição e
finalidade.

B)

expressam mesmo valor semântico.

C)

são três locuções conjuntivas com diferentes
valores semânticos.

D)

exprimem valor semântico de adição e
adversidade.

Existe um pronome relativo em

09. Assinale a opção em que o par de palavras
apresenta diferente justificativa para a acentuação.
A) tolerância – vitória
B) próprio – ódio
C) também – ninguém
D) última – raízes

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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10. Assinale a opção em que o processo de
formação do par de palavras se difere.
A)

desesperadora – avassaladora

B)

felicidade – capacidade

14. Na versão 6 do LibreOffice Calc, para classificar
apenas uma coluna em ordem alfabética, sem
modificar as demais colunas da planilha corrente,
deve-se selecionar toda a coluna para então seguir
os seguintes passos:

C)

insatisfação – integração

A)

Ferramentas → Ordenar.

D)

diferença – esperança

B)

Editar → Número → Ordenar dados.

C)

Dados → Ordenar.

D)

Formatar → Ordenar Crescente.

INFORMÁTICA
11. Pequenos arquivos localmente salvos pelo
navegador, no computador do usuário, cuja
finalidade é melhorar a experiência de futuras
navegações são denominados
A)

cookies.

B)

proxies.

C)

DRM.

D)

couchemar.

12. Leda deseja instalar no MS Windows um
software livre que acaba de baixar da Internet. Esse
software é disponibilizado em um único arquivo
compactado chamado instala.rar. Quando Leda o
descompacta, é automaticamente criada uma nova
pasta com uma vintena de novos arquivos e
diretórios. O arquivo dessa nova pasta em que Leda
deve clicar a fim de realizar seu intuito de instalar o
programa baixado é o

15. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma nos itens abaixo com respeito à
instalação e configuração de uma rede local sem fio
(wireless).
( )

São padrões IEEE 812.11 usados em redes
sem fio: aa, bc e cd.

( )

São obstáculos para o sinal wireless:
espelhos, micro-ondas e outras redes sem
fio.

( )

Alguns roteadores acumulam as funções de
firewall, ponto de acesso e switch.

( )

Os canais de 96 a 100GHz devem ser
preferidos por gerarem menos interferência.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

F, V, V, F.

B)

V, V, F, F.

A)

CHANGELOG.TXT.

C)

F, F, V, V.

B)

SETUP.MSI.

D)

V, F, F, V.

C)

CONFIGURE.CON.

D)

INSTALL.LOG.

13. Assinale a opção que descreve corretamente o
recurso Cortana, presente no sistema operacional MS
Windows 10.

16. Em ambientes GNU/Linux, é possível, através
do gerenciador de pacotes Synaptic, programar a
checagem periódica e automática da atualização dos
programas instalados. Assinale a alternativa que
corresponde a uma opção válida da configuração do
Synaptic.

A)

Assistente digital desenvolvido para interagir
com o usuário, auxiliando na realização de
tarefas.

A)

Quando há atualizações marcadas como de
extrema segurança, estas são instaladas de
imediato.

B)

Ferramenta que tem como finalidade permitir
que o usuário possa alterar as configurações do
computador.

B)

É possível fazer uma cópia em pasta local do
registro do sistema antes de cada atualização.

C)

C)

Área no sistema operacional destinada a
armazenar dados de transferência entre
documentos.

O kernel do sistema operacional só se atualiza
quando nova versão da distribuição é lançada.

D)

A checagem automática pode ser feita tanto
diariamente como a cada dois dias ou duas
semanas.

D)

Localizada na parte inferior da área de trabalho,
serve para exibir informações de todos os
programas em uso.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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17. Assinale a opção que corresponde à correta
definição de firewall.
A)

Software malicioso que se infiltra em
computadores com o intuito de roubar ou
danificar dados.

B)

Programa de cifragem e deciframento de
mensagens destinado a proteger dados dos
usuários durante a navegação na web.

C)

Dispositivo de segurança de rede que age
monitorando o tráfego e detectando possíveis
ameaças.

D)

20. Considerando a versão 6 do editor de textos
LibreOffice Writer, assinale a opção que corresponde
a uma sequência possível para exportar um arquivo
no formato PDF.
A)

Arquivo → Exportar como → Exportar como PDF

B)

Ferramentas → Salvar como → Exportar como
PDF

C)

Arquivo → Salvar como → em Tipo: selecionar
.PDF

D)

Ferramentas → Exportar → em Tipo: selecionar
.PDF

Rede privada de computadores, à qual somente
usuários devidamente autorizados e
autenticados podem acessar.

18.

Ao serem pressionadas simultaneamente as
teclas de atalho CTRL + TAB no navegador Mozilla
Firefox,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Assinale a opção que traz uma demonstração
financeira obrigatória apenas para as companhias
abertas.
A)

demonstração das mutações do patrimônio
líquido

todas as abas abertas do navegador são
atualizadas.

B)

demonstração das origens e aplicações de
recursos

C)

é encerrada a aba atual.

C)

demonstração do valor adicionado

D)

o próximo campo do formulário corrente é
selecionado.

D)

demonstração dos fluxos de caixa

A)

a próxima aba passa a ser a corrente.

B)

19.

Modernos navegadores da Internet permitem
seu uso no modo anônimo, também chamado de
modo privado ou incógnito. Sobre a navegação
privada, considere as seguintes afirmações:
I.

II.

III.

O modo privado inibe o navegador de salvar
cookies, senhas, buscas na barra de
endereço, conteúdo de formulários
eletrônicos e quaisquer arquivos baixados
pelo navegador.

22. Atente para o seguinte enunciado: “A falta de
integridade e tempestividade na produção e na
divulgação da informação contábil pode ocasionar a
perda de sua relevância, por isso é necessário
ponderar a relação entre a oportunidade e a
confiabilidade da informação.”
Esse enunciado diz respeito ao princípio contábil da
A)

continuidade.

B)

oportunidade.

Se keyloggers e/ou spyware estão instalados
no computador, o modo anônimo não irá
oferecer proteção contra o roubo de dados
por programas maliciosos.

C)

materialidade.

D)

prudência.

A navegação em modo incógnito torna o
usuário anônimo, impedindo que terceiros –
empregador(a), provedor de Internet e sites
visitados, por exemplo – tenham acesso ao
conteúdo acessado.

A)

I e II.

23. Uma entidade pretende realizar a depreciação
de um bem, utilizando o método das cotas
constantes, adquirido por R$ 1.500,00, em
31/12/20X0. A política da entidade estimou ser de 04
(quatro) anos a vida útil do bem e fixou em 20%
(vinte por cento) seu valor residual. Ao final do
exercício social de 20X3, o valor contábil líquido
desse bem será de

B)

II.

A)

R$ 375,00.

C)

III.

B)

R$ 600,00.

D)

I e III.

C)

R$ 675,00.

D)

R$ 300,00.

É correto o que se afirma somente em
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Se o ativo disponível for R$ 300,00; o ativo
circulante, R$ 500,00; o patrimônio bruto
R$ 1.000,00 e o capital de terceiros for R$ 400,00,
o capital próprio será de

ICMS sobre compras

180,00

ICMS sobre vendas

270,00

A)

R$ 500,00.

Vendas canceladas

B)

R$ 100,00.

C)

R$ 600,00.

D)

R$ 300,00.

24.

Vendas de mercadorias

1.500,00
400,00

* O inventário físico de mercadorias, na mesma
época, somou R$ 950,00.

28. A soma dos saldos das contas credoras foi da
ordem de
25. A compra de mercadorias para revenda, com
incidência de ICMS, pagando 50% de entrada e o
restante com 30 dias, gera um lançamento contábil
de
A)

quarta fórmula.

B)

segunda fórmula.

C)

primeira fórmula.

D)

terceira fórmula.

O valor de custo dos estoques de mercadorias
para revenda deve incluir todos os custos de
aquisição, EXCETO
o preço de compra.

B)

a comissão de vendedores.

C)

os impostos não recuperáveis.

D)

o frete pago pelo adquirente.

B)

R$ 1.600,00.

C)

R$ 1.800,00.

D)

R$ 1.900,00.

A)

três.

B)

cinco.

C)

duas.

D)

quatro.

30.

27.

Quanto à movimentação que sofrem, as contas
contábeis podem ser classificadas em
A)

contas devedoras, credoras e híbridas.

B)

contas sintéticas e analíticas.

C)

contas unilaterais e bilaterais.

D)

contas integrais e diferenciais.

O custo das mercadorias vendidas foi de

A)

R$ 960,00.

B)

R$ 600,00.

C)

R$ 900,00.

D)

R$ 660,00.

31. As deduções da receita operacional bruta
totalizaram

Com base nas informações a seguir, responda
às questões de números 28 a 32.
* O balancete de verificação da Companhia ABC,
levantado ao final do último exercício social,
apresentou, dentre outras, as seguintes contas e
respectivos saldos, em reais:
Compras de mercadorias

R$ 1.500,00.

29. No rol de contas extraídas do balancete de
verificação e apresentadas acima, há contas
patrimoniais num total de

26.

A)

A)

A)

R$ 630,00.

B)

R$ 760,00.

C)

R$ 590,00.

D)

R$ 670,00.

32.

O lucro operacional bruto fechou em

1.700,00

A)

R$ 460,00.

Despesas com vendas

130,00

B)

R$ 330,00.

Descontos financeiros recebidos

100,00

C)

R$ 230,00.

Devolução de compras

300,00

D)

R$ 360,00.

Estoque inicial

150,00
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33.

Sobre o patrimônio líquido, é correto afirmar

que

36. O campo de aplicação da Contabilidade Pública
abrange

A)

serão classificadas como reservas de lucros a
realizar as contas constituídas pela apropriação
de lucros da companhia.

A)

todas as entidades governamentais, integrantes
da administração direta e indireta, sem qualquer
exceção.

B)

deverá ser registrado como reserva de capital o
resultado da correção monetária do capital
subscrito, deduzido da parcela ainda não
realizada.

B)

todas as entidades governamentais, exceto as
empresas públicas, cuja utilização é facultativa.

C)

todas as entidades governamentais, exceto as
estatais independentes, cuja utilização é
facultativa.

D)

todas as entidades governamentais, exceto as
sociedades de economia mista, cuja utilização é
facultativa.

C)

D)

a conta do capital social subscrito discriminará o
montante a integralizar e, por dedução, a
parcela já realizada.
as ações em tesouraria serão destacadas no
balanço como dedução da conta do patrimônio
líquido que registrar a origem dos recursos
aplicados na sua aquisição.

34.

Sobre o balanço patrimonial, é correto afirmar

37. O sistema contábil público estrutura-se nos
seguintes subsistemas:
A)

financeiros, patrimoniais, de custos e de
compensação.

B)

orçamentários, patrimoniais, de custos e de
compensação.

C)

financeiros, patrimoniais, orçamentários e de
custos.
orçamentários, financeiros, patrimoniais e de
compensação.

que
A)

no ativo circulante e não circulante, as contas
serão dispostas em ordem crescente de grau de
liquidez e realização dos elementos nelas
registrados.

B)

o patrimônio é formado por capital social
subscrito, reservas (de capital, de lucros e de
reavaliações), ajustes de avaliação patrimonial,
ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

D)

C)

na companhia em que o ciclo operacional da
empresa tiver duração maior que o exercício
social, a classificação no circulante ou longo
prazo terá por base o prazo desse ciclo.

38. Para fins contábeis, quanto ao impacto na
situação líquida patrimonial das entidades públicas, a
receita pode ser

D)

serão classificadas como resultados de exercício
futuro as receitas não realizadas, diminuídas dos
custos e despesas a elas correspondentes.

35. A fim de possibilitar identificação detalhada dos
recursos que ingressam nos cofres públicos, o Manual
de Contabilidade aplicada ao Setor Público traz a
classificação da receita orçamentária, formada por
um código numérico de 08 dígitos que se subdivide
nos seguintes níveis, nesta ordem:
A)

Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica,
Alínea e Subalínea.

B)

Natureza, Fonte, Destinação de Recursos e
Indicador de Resultado Primário.

C)

Categoria Econômica, Fonte, Espécie, Rubrica e
Destinação de Recursos.

D)

Natureza, Origem, Espécie, Alínea e Indicador de
Resultado Primário.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

A)

efetiva ou não-efetiva.

B)

intraorçamentária ou orçamentária.

C)

orçamentária ou extraorçamentária.

D)

originária ou derivada.

39. Sobre os “restos a pagar”, assinale a afirmação
FALSA.
A)

Os cancelamentos de “restos a pagar” de
exercícios anteriores devem ser evidenciados na
demonstração das variações patrimoniais.

B)

O montante pago, a título de “restos a pagar”,
deve ser evidenciado no grupo das despesas
extraorçamentárias do balanço financeiro.

C)

O saldo credor da conta “restos a pagar” deve
ser evidenciado nos balanços financeiro e
patrimonial.

D)

Os créditos lançados na conta “restos a pagar”
devem ser evidenciados no grupo das receitas
extraorçamentárias do balanço financeiro.
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40. Assinale a opção que contém exemplo de
receita pública originária.

44. A conta “depósitos”, de que trata a
Lei nº 4.320/64,

A)

arrecadação de impostos pelo governo estadual

A)

B)

fundo de participação de estados e municípios

demonstra a existência de bens numerários
classificados no ativo disponível.

C)

rendimentos recebidos de aplicação financeira

B)

tem natureza credora porque representa
obrigações com terceiros.

D)

taxas recebidas pelo exercício regular do poder
de polícia

C)

é debitada quando a entidade realiza
arrecadações por conta de terceiros.

D)

é debitada quando a entidade realiza depósitos
em sua própria conta bancária.

41. A despesa orçamentária não efetiva constitui
fato contábil
A)

misto diminutivo.

B)

modificativo.

C)

permutativo.

D)

tão somente misto.

Com base nas informações abaixo, extraídas do
balancete de verificação de uma entidade
pública, responda às questões de números 46 a
50.
Contas
Alienação de Bens Imóveis

42.
A)

Os débitos de tesouraria são valores

Valores
em reais
120

Aquisição de Bens Móveis

80

decorrentes de operação de crédito por
antecipação de receita orçamentária.

Créditos Adicionais abertos com base
em anulação de dotação

200

apurados em conciliação contábil que não foram
ainda contabilizados.

Créditos Adicionais abertos com base
em excesso de arrecadação

230

C)

arrecadados, por conta de terceiros, que serão
devolvidos em época própria.

Cancelamento de Dívida Ativa

D)

debitados na conta “Caixa” que necessitam de
regularização contábil.

B)

43.

No que diz respeito aos instrumentos de
planejamento orçamentário do Governo do Estado do
Ceará, é correto afirmar que

80

Cancelamento de Dívidas Passivas

210

Despesa Fixada na lei orçamentária
anual

800

Despesa Paga

680

Despesa Realizada

850

Encampação de Dívidas Passivas

70

A) o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
deverá ser encaminhado pelo Executivo à
Assembleia Legislativa até quinze de abril do ano
que precederá à vigência do orçamento anual
subsequente.

Inscrição da Dívida Ativa

Pagamento de Restos a Pagar

180

B) a mensagem do Executivo, referente ao plano
plurianual, deverá ter ingresso na Assembleia
Legislativa até trinta e um de agosto do ano que
precederá o exercício inicial a ser atingido pela
sua vigência.

Receita Prevista

800

Receita Realizada

950

Restos a Pagar Inscritos

170

C) o projeto de lei orçamentária será submetido
pelo Executivo à Assembleia Legislativa,
observando o prazo máximo de cento e vinte dias
do início de sua vigência, e devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa.
D) a Lei de Orçamento do Estado observará, para
investimentos do setor público estadual do
Interior, dotação nunca inferior a cinquenta por
cento do valor global consignado para esse fim.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

140

Operação de Crédito por Antecipação
de Receita Orçamentária

45.

40

O resultado orçamentário foi de

A)

R$ 170.

B)

R$ 120.

C)

R$ 100.

D)

R$ 150.
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46.

Houve economia orçamentária no valor de

A)

R$ 150.

B)

R$ 200.

C)

R$ 180.

D)

R$ 230.

47. O total das receitas extraorçamentárias,
evidenciado no balanço financeiro, foi de
A)

R$ 170.

B)

R$ 210.

C)

R$ 140.

D)

R$ 230.

48. As mutações patrimoniais ativas atingiram o
montante de
A)

R$ 80.

B)

R$ 60.

C)

R$ 90.

D)

R$ 70.

49.

As receitas não efetivas alcançaram a cifra de

A)

R$ 130.

B)

R$ 160.

C)

R$ 150.

D)

R$ 120.

50.

O superávit patrimonial foi de

A)

R$ 240.

B)

R$ 260.

C)

R$ 200.

D)

R$ 220.
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